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LA CINTA DE ÁLEX
 Espanya, 2020. Drama. 109 minuts.
Direcció i guió: Irene Zoe Alameda. In-
tèrprets: Fernando Gil (Álex), Rocío
Yanguas (Alexandra), Aitana Sánchez-
Gijón (Vera), Aida Folch (mare d’Alexan-
dra), Amit Shukla, Krishna Singh Bisht.
Les pantalles: Bages Centre (Manresa).
 Sinopsi: Alexandra (Rocío Yanguas)
és una preadolescent que es retroba
amb el seu pare, Álex (Fernando Gil),
després d’una llarga separació. L’home
ha complert condemna a presó acusat
injustament de jihadista.

INVISIBLES
 Espanya, 2020. Drama. 105 minuts.
Direcció i guió Gracia Querejeta. Intèr-
prets: Emma Suárez, Adriana Ozores, 
Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fer-
nando Cayo, Pedro Casablanc. Les pan-
talles: Bages Centre (Manresa)
 Sinopsi: Julia (Adriana Ozores), Elsa
(Emma Suárez) i Amelia (Nathalie Poza)
són tres amigues que un dia van decidir
anar a caminar plegades un cop a la
setmana. Aquesta rutina s’ha acabat
convertint en una necessitat, uns passe-
jos per compartir les seves vides.

ELS CINES I ELS HORARIS

BAGES CENTRE ☎ 93 873 15 32  CAMÍ DELS TRULLOLS

Sala 1 La posesión de Mary 17.30-20.00-22.30 h
Sala 3 Human Lost 18.00-21.00 h
Sala 5 Los Goonies 17.20 h
Sala 5 La cinta de Álex 20.00-22.30 h
Sala 6 Sonic. La película 16.50 h
Sala 6 Invisibles 19.30-22.00 h
Sala 7 Onward 16.15-18.40 
Sala 7 Cinema Paradiso 21.30 h
Sala 8 Valentine. Venganza oscura 16.40-19.10-22.20 h
Sala 10 Corre com una noia 17.40-20.10-22.40 h
Sala 12 Personal assistant (so Solby Atmos) 17.00-19.40-22.10 h

MULTICINES ABRERA ☎ 93 770 70 12 C. HOSTAL DEL PI, 4-6

Sala 2 La posesión de Mary 18.30-20.45 h
Sala 4 Personal Assistant 18.00-21.00 h
Sala 6 Onward 17.30 h
Sala 6 El hombre invisible 20.15 h
Sala 6 Sonic. La película 16.50 h
Sala 8 Onward 19.00 h
Sala 8 The Gentlemen: Los señores de la mafia 21.30 h
REGIÓ7 NO ES FA RESPONSABLE DE LES VARIACIONS HORÀRIES QUE FACIN LES SALES EN LA PROGRAMACIÓ

MANRESA

ABRERA

Faltaven 10 dies per estrenar quan
la pandèmia de la covid-19 va fer sal-
tar pels aires totes les previsions. El
Grup Escènic Nostra Llar del Poble
Nou de Manresa preparava la comè-
dia de Paul Portner Pels pèls per a la
festa del barri. Però ni festa ni teatre
fins avui, que arriba la nit d’estrena
d’una obra «magistral», com la defi-
neix el seu director, Jordi Gener, en-
tusiasmat per les possibilitats d’un
text que marca el retorn als escenaris
a Manresa. Pel pèls serà la primera
obra de teatre amb públic que es
veurà a la capital del Bages des del
13 de març.

Les funcions es faran a la sala
d’actes de la parròquia Sant Josep,
amb una trentena de persones per
funció, la meitat de la seva capacitat.
És per això, explica Gener, per man-
tenir distàncies i fer de la represen-
tació una experiència «còmoda i se-
gura» per al públic, que «doblem el
temps en cartell i farem 12 funcions.
Seran sis actors i actrius a l’escenari,
que ja  van formar part de l’elenc del
musical Flor de nit i que ara traslla-
den l’acció a una perruqueria on,
avisa Gener, tindran lloc «situacions
dantesques». No és estrany quan
s’hi ha comès un assassinat. Clara
Badia, Teti Canal, Carles Castro,
Guillem Cirera, Núria Miras i el ma-
teix Gener portaran a escena la ver-
sió que va fer Guillem-Jordi Graells
d’un clàssic de la comèdia contem-
porània, en una proposta coordina-
da per Jaume Puig.

El perruquer, la seva ajudant i els
quatre clients, entre els quals un co-
missari i la seva subalterna, faran
avançar una obra que  uneix tres ele-
ments que la converteixen, subratlla
el seu director, «en una peça única:
comèdia, intriga i participació del
públic», el que implica un elevat
«exercici d’improvisació per part
dels actors». Però Portner, diu Ge-
ner, «ho té tot previst gràcies a un text
molt ben escrit que planteja moltís-

sims escenaris». I l’elenc, remarca el
director, «és fantàstic. És un repte
per als actors i actrius, que han d’es-
tar molt atents al text i al públic».

El fet de ser només sis actors els
ha ajudat en temps de pandèmia per
poder tornar abans als assajos pre-
sencials. El coronavirus no els ha fet
«canviar» substancialment res en la
posada en escena i, en l’adaptació,
la diferència són «les referències
manresanes i el moment: hem apro-
pat temps i espai per tenir uns refe-
rents reconeixibles», explica Gener.

Aquest primer cap de setmana,
les localitats estan pràcticament ex-
haurides i «esperem que el boca-
orella funcioni per a les següents

perquè, com sempre, acabarà ma-
nant el públic». Per a Gener, l’estrena
d’avui és «especial, sempre ho és
però les circumstancies són espe-
cials». Fa por la recança que pugui
tenir el públic a tornar a un teatre?
«Sabem que hi haurà espectadors
que no vindran però és probable
que en guanyem d’altres que no te-
nen l’hàbit de venir al Poble Nou.
Garantim que s’ho passaran molt
bé». I és que, reflexiona, «sort que
hem engegat amb una comèdia!».

Divendres i dissabtes, 20.30 h;
diumenges, 18 h. Des d’avui fins al 19
de juliol. Les entrades s’han d’encar-
regar al 617 40 52 10.

SUSANA PAZ MANRESA

Jordi Gener: «Sort que hem
engegat amb una comèdia!»
El grup escènic Nostra Llar torna el teatre a Manresa després de l’aturada
amb la popular «Pels pèls», que avui s’estrena a la parròquia de Sant Josep

ARXIU PARTICULAR

El director i actor Jordi Gener en un moment dels assajos

ESCENARIS

 El cicle Auditori Virtual es clourà avui
al  Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
amb la preestrena de l’espectacle Orbi-

tal, de Farrés Brothers i cia, abans de les
representacions al Grec, el festival d’es-
tiu de Barcelona. Un espectacle que gira
al voltant de les relacions interplanetà-
ries, les òrbites humanes i la ciència,
creat amb poètica, amor i humor. Orbi-

tal tancarà un cicle que va ser el primer
a Catalunya de fer tornar el públic al
teatre, el 22 de maig passat.  Orbital no-
més la podran veure 100 persones.
Avui, 20 h. Preu: 5 euros.

Igualada clou l’Auditori
Virtual amb «Orbital»

IMATGE PROMOCIONAL/JAN ERRA

Els cinèfils que avui visitin el Bages
Centre veuran que les portes exte-
riors estan senyalitzades amb un cir-
cuit d’entrada i un de sortida. També
l’interior del recinte. Obriran els lo-
cals de restauració però no el parc
infantil ni el local de màquines re-
creatives. Pel que fa al cinema, els ti-
quets ja no es tallaran: la validesa la
comprovarà un lector. Per mantenir
distàncies, s’ha ampliat la zona del
vestíbul on hi ha la venda de crispe-

tes i gormanderies i la comprovació
de les entrades ja no es farà a peu
d’escala sinó directament a l’accés
dret a les sales, l’únic obert. Hi haurà
les crispetes habituals però també
en tindran  d’envasades i  les  gor-
manderies, exceptuant la xocolata
que té dispensador propi, es ven-
dran en bosses i no a granel. «Hem
pres totes les mesures i encara més
perquè l’experiència de tornar al ci-
nema sigui el més agradable i còmo-
da possible», remarca González.

REDACCIÓ LOCALITAT

Remodelació en la distribució dels 
espais per garantir les distàncies

S.PAZ

Preparant la zona de venda de crispetes en un vestíbul que s’ha ampliat
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